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திட்ட சுருக்கம்  

ஏ.குமார் 

 

சாதாரண கற்கள் மற்றும் கிராவல் குவாரி 

“பி” வகக 
 

SFNos 272/3, 272/4, 273/1, 273/2, 273/3, 277/1 

& 1240 

பரப்பளவு 7.41.5 ஹெக்டேர ்

கிராமம்  குல்லபுரம் 

தாலுகா  ஹபரியகுளம் 

மாவே்ேம்  டதனி 

டநாக்கம்  முன் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

முன்ஹமாழியப்பேே் உற்பத்தி  உசச் உற்பத்தி - 4,71,915 மீ3  

சாதாரண கற்கள் (5 வது ஆண்டு 

திே்ே காலம்) 

ஆண்டுக்கு சராசரி உற்பத்தி - 

4,21,053 மீ 3  சாதாரண கற்கள் 

திே்ே ஹசலவு ரூ. 1.40 டகாடி / - 

விண்ணப்பதாரர்  முகவரி 

திரு. ஏ.குமார,் 

அதனால். அனந்தகிருஷ்ணன், 

எண் 23, நியூ ஸ்ரீராம் நகர,்  

அல்லிநகரம், டதனி - 625 531 

தயார்  

M/s. Geo Exploration and Mining Solutions, 

பிரிவு 1, 28 & 38 வகக 'ஏ' க்கு அங்கீகாரம்  

இந்தியாவின் தர கவுன்சில் - கல்வி மற்றும் பயிற்சிக்கான டதசிய அங்கீகார 

வாரியம், புது தில்லி 

சான்றிதழ் எண்: NABET / EIA / 1821 / RA 0123 
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1. அறிமுகம் - 

 திரு. அ.குமார ் S.F.No 272/3, 272/4, 273/1, 273/2, 273/3, 277/1 & 1240 

குள்ளபுரம் கிராமதத்ில், ஹபரியகுளம் தாலுகா, டதனி மாவே்ேம், தமிழ்நாடு 

ஹமாத்த பரப்பளவு 7.41.5 ஹெக்ேர ் அளவில்   சாதாரண கற்கள் மற்றும் 

கிராவல் குவாரி ஹசய்ய விண்ணப்பித்துள்ளார ்

 தனிநபர ் குத்தககயின் அளவு 5 ஹெக்டேருக்கு டமல் அதாவது 7.41.5 

ஹெக்டேருக்கு டமல், 14.9.2006 டததியிே்ே EIA அறிவிப்பு SO 1533 (E) மற்றும் 

திருத்தங்கள் ஆகியவற்றின் டதகவகளுக்கு ஏற்ப திே்ேத்தின் சுற்றுசச்ூழல் 

பாதிப்புககள மதிப்பீடு ஹசய்ய இந்த EIA அறிக்கக தயாரிக்கப்பே்டுள்ளது.  

 இந்த திே்ேத்தில் சாதாரண கற்கள் உத்டதச உற்பத்தி 21,05,265 கன 

மீே்ேர,் 74,514 உருமாறிய கற்கள் (Weathered rock) மற்றும் 2,98,056 கன மீே்ேர ்

அளவுள்ள கிராவல் இந்த ஐந்தாண்டு திே்ேத்திற்காக 

உத்டதசிக்கப்பே்டுள்ளது. 

திட்ட அகடயாளம்: - 

 இது தமிழ்நாே்டின் டதனீ மாவே்ேம், ஹபரியகுளம் தாலுகா, குள்ளபுரம் 

கிராமத்தில் S.F.Nos 272/3, 272/4, 273/1, 273/2, 273/3, 277/1 & 1240 இல் 

டமற்ஹகாள்ள உத்டதசிக்கப்பே்ே சுரங்கத ்திே்ேம்.  

சே்ேரீதியான விவரங்கள்: - 

 சுரங்கத்திே்ேம் தயார ்ஹசய்து சமரப்ிக்கும்படி மாவே்ே ஆேச்ியரிேம் 

கடிதம் ஹபற்ற நாள் எண் 5358/MMB.2/2018-1 டததியிே்ே நாள்: 14.05.2018 

 சுரங்கத்திே்ேம் தயார ் ஹசய்து ஒப்புதல் ஹபறப்பே்ே எண் 

381/Mines/2018  டததியிே்ே நாள் 22.03.2019 

 500 மீே்ேர ் சுற்றளவுள்ள குவாரிகளின் விபரங்கள் அேங்கிய கடிதம் 

381/Mines/2018  Dated 01.04.2019  

 08.04.2019 அன்று குறிப்பு விதிமுகறகளுக்கான விண்ணப்பம் (ToR) 

சமரப்்பிக்கப்பே்ேது 

 குறிப்பு விதிமுகறகள் (ToR) ஹவளியிேப்பே்ே எண்   SEIAA-

TN/F.No.6775/SEAC/ToR- 627/2019, டததியிே்ேது: 11.07.2019 
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திட்ட ஆதரவாளரின் அகடயாளம்: - 

விண்ணப்பதாரர் முகவரி 

திரு. ஏ.குமார,் 

அதனால். அனந்தகிருஷ்ணன், 

எண் 23, நியூ ஸ்ரீராம் நகர,்  

அல்லிநகரம், டதனி -625 531 

ஹமாகபல் எண்: +98421 15651 

ஆதார ்எண்: 8925 2292 0967 

2. திட்ட விளக்கம் - 

திட்ட சுயவிவரம் மற்றும் முக்கிய அம்சங்கள்  

எஸ் விவரங்கள்  விவரங்கள்  

1 திே்ேத்தின் ஹபயர ் குள்ளபுரம் கிராமத்தில் சாதாரண கற்கள் 

மற்றும் கிராவல் குவாரி ஹவே்டி எடுக்கும் 

திே்ேம்  

2 திே்ே விண்ணப்பதாரர் திரு. ஏ.குமார ்

3 திே்ேத்தின் இேம்  SFNos -  272/3, 272/4, 273/1, 273/2, 273/3, 

   277/1 & 1240 

கிராமம்   - குல்லபுரம் 

தாலுகா   - ஹபரியகுளம் 

மாவே்ேம்   - டதனி    

4 கூேட்ுறவு இகேடய அே்சடரகக  

12°04'28.11 ”N முதல் 10°04'42.42” N வகர  

தீரக்்கடரகக  

77°37'10.91 ”E முதல் 77°37'22.68” E. 

டடாடபாஷீட் எண் 

58- இ / 12 

5 நீளம் மற்றும் திறன்  பரப்பளவு  

7.41.5 ஹெக்டேர ்

உற்பத்தி அளவு 

2,98,056 கன மீே்ேர ்கிராவல் 

74,514 கன மீே்ேர ்Weathered rock  

21,05,265 கன மீே்ேர ்சாதாரண கற்கள் 

6 இேவியல் மற்றும் 

எம்.எஸ்.எல் 

திே்ேப்பகுதி வேடமற்கு பக்கத்தில் 278 மீ 

உயரமும், ஹதன்கிழக்கு பக்கத்தில் 264 மீ 

உயரமும் ஹகாண்ே உயரமான 

நிலப்பரப்கப காே்சிப்படுத்துகிறது. 

சாய்வு ஹதன்கிழக்கு டநாக்கி உள்ளது 
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திட்ட பகுதிகயச ்சுற்றியுள்ள சுற்றுசச்ூழல் அகமப்புகள் 

எஸ்.எல். 

இல்கல. 

விவரங்க

ள் 

தூரம் & 

இயக்கம் 

நான் வனவிலங்கு சரணாலயம்  

1 ஹகாகேக்கானல் வனவிலங்கு சரணாலயம் 7.4 கி.மீ, வேக்கு 

II ரிசரவ்் காடுகள்  

1 ஆண்டிபே்டி வேக்கு சாய்வு ஆர.்எஃப் 5.8 கி.மீ, 

ஹதன்கிழக்கு. 

2 முருகமகலஆர.்எஃப் 7.3 கி.மீ, வேக்கு 

3 டோதபநாயக்கனூர ்ஆர.்எஃப் 10.5 கி.மீ, 

ஹதன்கிழக்கு. 

III நீர்நிகலகள்  

 வரகநாதி 1.5 கி.மீ, கிழக்கு 

 கவகக அகண 2.5 கி.மீ, ஹதன் 

டமற்கு 

 கவகக நதி 2.8 கி.மீ, ஹதற்கு 

IV அருகிலுள்ள குவாரிகள்  

 டி.வி.எல். ஸ்ரீ அம்மான் மொலிசுயுதவிக்குசு 

குவாரி 

20 மீ, டமற்கு 

 எஸ். லியாண்ேர ்ஸ்ோலின் குவாரி 130 மீ, டமற்கு 

 மரியப்பன் குவாரி (ககவிேப்பே்ேது) 210 மீ, ஹதன் 

டமற்கு 

 ஜி. முத்துடகாவிந்தன் குவாரி 280 மீ, வே கிழக்கு 

வி டபாக்குவரத்து வழிகள்  

 எஸ்.எச ்101 (ஆண்டிபே்டி-கவகக-வருணாடு 

சாகல) 

0.8 கி.மீ, டமற்கு 

 எம்.டி.ஆர ்732 (குல்லாபுரம் சாகல) 1 கி.மீ, ஹதற்கு 

 எம்.டி.ஆர ்763 (ஆண்டிபே்டி முதல் கவகக அகண 

சாகல) 

4.3 கி.மீ, ஹதன் 

டமற்கு 

 என்.எச ்45 (வதலகண்டு முதல் ஹபரியகுளம் பிரிவு 

வகர) 

5.8 கி.மீ, வேக்கு 

 என்.எச ்85 (மதுகர-ஆண்டிபே்டி-டதனி பிரிவு) 8.3 கி.மீ, ஹதற்கு 

 ஹதற்கு ரயில் பாகத (மதுகர-ஆண்டிபே்டி-டதனி 

பிரிவு) (பி.ஜி மாற்றத்தின் கீழ்) 

8.8 கி.மீ, ஹதற்கு 

 ஆண்டிபே்டி ரயில் நிகலயம் 8.8 கி.மீ, ஹதற்கு 

 மதுகர விமான நிகலயம் 57 கி.மீ, 

ஹதன்கிழக்கு 

 டகாகவயில் விமான நிகலயம் 120 கி.மீ, 

வேடமற்கு 

VI டகரளா-தமிழ்நாடு மாநில எல்கல 40 கி.மீ. வட 

டமற்கு 

VII அருகிலுள்ள நகரங்கள் மற்றும் கிராமங்கள்  

 கனிமரப்ே்டி 1.3 கி.மீ, வே 

கிழக்கு 

 டகாவில்பே்டி 1.5 கி.மீ, கிழக்கு 

 ஹெயமங்கலம் 1.5 கி.மீ, வேடமற்கு 

 வரதராொ நகர ் 2 கி.மீ, ஹதன் 

டமற்கு 

 குல்லபுரம் 2.2 கி.மீ, 

ஹதன்கிழக்கு. 
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 ஆண்டிபே்டி 7.4 கி.மீ, ஹதற்கு 

 தாலுகா தகலகமயகம், ஹபரியகுளம் 8.6 கி.மீ, வேடமற்கு 

 மாவே்ே தகலகமயகம், டதனி 15 கி.மீ, ஹதன் 

டமற்கு 

VIII அருகிலுள்ள ததாழில்கள்  

 டக.எம்.சி ப்ளூ ஹமே்ேல்ஸ் 480 மீ, 

ஹதன்கிழக்கு. 

 ோோ காபி லிமிஹேே். 880 மீ, டமற்கு 

 உரம் ஹதாழிற்சாகல 1.3 கி.மீ, ஹதற்கு 

 ராெ்ஸ்ரீ சரக்்ககர ஹதாழிற்சாகல, வரதராொ நகர ் 1.6 கி.மீ, ஹதன் 

டமற்கு 

 வன பயிற்சி கல்லூரி, துகரசாமி புரம் 4.4 கி.மீ, ஹதன் 

டமற்கு 

 

திட்ட விவரம்: -  

வளங்கள் மற்றும் வளங்கள் 

விளக்கம் 

சாதாரண 

கற்கள்  

கன அளவில்
 

சிகதந்த 

பாகறகள் 

(Weathered rock)  

கன அளவில் 

கிராவல் 

கன அளவில்
 

புவியியல் வளங்கள் 36,07,900 74,514 2,98,056 

சுரங்க இருப்புக்கள்  21,05,265 74,514 2,98,056 

ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு 

முன்ஹமாழியப்பே்ே 

உற்பத்தி (சுரங்கத் திே்ே 

காலம்) 

21,05,265 74,514 2,98,056 

முன்ஹமாழியப்பே்ே ஆழம் = 60 மீ (தகர மே்ேத்திற்கு டமல் 20 மீ மற்றும் தகர 

மே்ேத்திலிருந்து 40 மீ) 

சுரங்க முகற  

 ஓபன் காஸ்ே் இயந்திரமயமாக்கப்பே்ே வழக்கமான சுரங்க முகற மூலம் 

குவாரிகய இயக்க முன்ஹமாழியப்பே்ேது; கன ரக இயந்திரங்ககள 

பயன்படுத்துவதன் மூலம், 110 மிமீ ேயாவின் டவகன் ே்ரில் முகறயில். துகளயிடுதல் 

மற்றும் ொக் ொமர ் முகறயில் துகளயிடுதல் மிதமான ஹவடிமருந்திகன 

பயன்படுத்தி பாகறககள ஹவடிக்க கவத்தல் டபான்ற நேவடிக்ககககள 

டமற்ஹகாள்ளுதல்   

எந்திரங்கள் விவரங்கள்:  

வ. எண் வகக எ

ண். 

திறன் தசய்ய உந்து சக்தி 

நான் துகளயிடும் இயந்திரம் 

1 
ொக் சுத்தி 

(35 மிமீ ேய 

துகள) 

4 0.2 - 0.8 மீ நீளம் அேல்ஸ் 

டகாப்டகா 

அழுத்தப்பே்ே 

காற்று 

2. 
டிராக்ேர ்

ஹமௌன்ே்ே் 

கம்ப்ரஸ்ஸர ்

2 400 பி.எஸ்.ஐ. அேல்ஸ் 

டகாப்டகா 

டீசல் 

http://www.gemssalem.com/


நிரவ்ாக சுருக்கம் 

www.gemssalem.com   6 
 

3 
டவகன் 

ே்ரில்லர ் 

(110 மிமீ ேய 

துகள) 

1 8 மீ ஆழம் 

வகர 

அேல்ஸ் 

டகாப்டகா 

 

II கருவிககள ஏற்றுகிறது 

1 ோோ 

ஹிே்ோசச்ி 

2 1.5 cu.m EX 200LC டீசல் 

2 ெூண்ோய் 

140 

1 0.65 cu.m R140LC-9 டீசல் 

III சுரங்க மற்றும் டபாக்குவரத்து உபகரணங்களுக்குள் இழுத்துச ்

தசல்லுதல் 

1 ோரஸ் 5 20 ேன் அடசாக் 

டலலண்ே் 

டீசல் 

 

படம் 1.0 திடட் பகுதியின் இருப்பிட வகரபடம் 
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3. சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் - 

 நகேமுகறயில் உள்ள சுற்றுசச்ூழல் அகமப்புகளின் தரத்கத 

தீரம்ானிக்க காற்று, நீர ் (டமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர)், நிலம் மற்றும் 

மண், சூழலியல் மற்றும் சமூக ஹபாருளாதார நிகல உள்ளிே்ே பல்டவறு 

சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வுகள் டமற்ஹகாள்ளப்பே்டு அடிப்பகே தரவு 

உருவாக்கப்பே்ேது. 2019 ஆம் ஆண்டில் பருவமகழக்கு பிந்கதய (அக்டோபர ்

- டிசம்பர)் பருவத்தில் அடிப்பகே அளவீடுகள் எடுக்கப்பே்ேது. 

3.1 நில சுற்றுசச்ூழல்  

டகார ்மண்டலம்: 

 முழு திே்ேப்பகுதியும் (விரிவாக்கம் - 7.41.5 ஹெக்டேர)் ஒப்புதல் பே்ோ 

நிலம், முழு திே்ேப்பகுதியும் கிே்ேத்தே்ே 5 மீ தடிமன் (4 மீ கிராவல் + 1 மீ 

சிகதந்த பாகறகள்) மூலம் மூேப்பே்டிருக்கும் ஹவற்று நிலப்பரப்பு. 

திே்ேப்பகுதிக்குள் வாழ்விேங்கள், தாவரங்கள், மரங்கள் டவறு எந்த 

உள்கே்ேகமப்புகளும் இல்கல. திே்ேப்பகுதி ஹதன்கிழக்கு டநாக்கி ஹமதுவாக 

சாய்ந்திருக்கும் நிலப்பரப்பானது அருகில் உள்ள நிலங்கள் உேன் 

ஒப்பிடுககயில் சற்று உயரந்்த நிலமாக உள்ள து. 

 இது வறண்ே தரிசு நிலம் மற்றும் இப்பகுதிகயச ் சுற்றியுள்ள கிணற்று 

நீகரப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் விவசாய நேவடிக்கககள் 

டமற்ஹகாள்ளப்படுகின்றன (நீரப்்பாசனத்கத உயரத்்தவும்-பருவகால 

தாவரங்கள் ஹபரும்பாலும் நகேமுகறயில் உள்ளன). 7.41.5 ஹெக்ேர ் பரப்பில் 

குவாரி ஹசய்ய உத்டதசிக்கப்பே்டுள்ளது 6.19.0 ஹெக்டேர ் மற்றும் மீதமுள்ள 

நிலங்கள், சாகலகள் டபான்றவற்கற உள்ளேக்கியது.  

நில பயன்பாே்டு முகற (டகார ்மண்ேலம்) 

விளக்கம் (தெக்டடர்) இல் 

தற்டபாகதய 

பகுதி 

முடிவில் பகுதி 

இந்த குவாரி காலம் 

(எக்டர்) 

குவாரி கீழ் பகுதி இல்கல 6.19.0 

உள்கே்ேகமப்பு இல்கல 0.05.0 

சாகலகள் இல்கல 0.05.0 

கிரீன் ஹபல்ே் இல்கல 0.60.0 

பயன்படுத்தப்போத 

பகுதி 

7.41.5 0.52.5 

தமா

த்தம் 

7.41.5 7.41.5 
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இகடப்பகுதி (buffer zone) 

 திே்ேப்பகுதியின் சுற்றளவில் இருந்து 10 கி.மீ சுற்றளவு இகேயக 

மண்ேலமாக எடுதத்ுக் ஹகாள்ளப்படுகிறது, நில பயன்பாடு என்பது 

"மனிதரக்ளின் ஹசயல்பாடு மற்றும் நிலத்தில் டமற்ஹகாள்ளப்படும் பல்டவறு 

பயன்பாடு" ஆகியவற்கறக் குறிக்கிறது. டலண்ே் கவர ் என்பது "இயற்கக 

தாவரங்கள், நீரந்ிகலகள், பாகற / மண், ஹசயற்கக கவர ் மற்றும் நில 

மாற்றத்தின் விகளவாக ஏற்படும் மற்றவற்கற" குறிக்கிறது. 

 பயன்பாே்டில் இல்லாத நிலப்பகுதி ஆய்வுப் பகுதியின் 

ஹபரும்பகுதிகய ஆக்கிரமிதத்ுள்ளது. 28.57%. விவசாயத ் டதாே்ேம் 20.35% 

ஆக்கிரமிதத்ுள்ளது. விவசாய நிலம் சுமார ்6.78% ஆக்கிரமிதத்ுள்ளது. ஆய்வுப் 

பகுதியின் 0.16% சுரங்கங்கள் உள்ளன. நீரந்ிகல 5.12% மே்டுடம. சுமார ் 4.72% 

ஆய்வு பகுதி கே்ேப்பே்ே நிலத்தால் சூழப்பே்டுள்ளது. 

3.2 மண் சூழல்  

 மாவே்ேம் சிவப்பு, கருப்பு மற்றும் பழுப்பு மண்ணால் 

வககப்படுத்தப்படுகிறது. இப்பகுதியின் முக்கிய பகுதி சிவப்பு மண்ணால் 

வககப்படுத்தப்படுகிறது, அகவ கேத்தப்பேலாம் அல்லது டலே்ேரிடிக் 

(இன்சிேட்ு) ஆகலாம். இகவ மிதமான மற்றும் அதிக ஊடுருவக்கூடிய 

நடுதத்ர முதல் கனமான கடினமான மண். கருப்பு மண் பரப்பளவில் 1% க்கும் 

குகறவாகடவ உள்ளது. அகவ குகறந்த ஊடுருவலுேன் நன்றாக 

வடிவகமக்கப்பே்டுள்ளன. பழுப்பு மண் பரப்பளவில் 1% க்கும் குகறவாகடவ 

உள்ளது மற்றும் அகவ குகறந்த ஊடுருவலால் வககப்படுத்தப்படுகின்றன. 

 6 இேங்களில் இருந்து மண் மாதிரிகள் டசகரிக்கப்பே்ேன மண்ணின் 

தரத்தின் இயற்பியல்-டவதியியல் பண்புகள் பகுப்பாய்வு ஹசய்ய 10 கி.மீ 

சுற்றளவில். 

 ஆறு மண் மாதிரிகள் டசகரிக்கப்பே்ேன, ஒன்று கமய மண்ேலத்திலும் 

ஐந்து மாதிரிகள் இகேயக மண்ேலத்திலும் டசகரிக்கப்பே்ேன. pH 7.63 முதல் 

8.36 வகர இருக்கும். 

 கனரக உடலாகங்கள் ஊடுருவல் இல்கல. இந்த மண் ஹபாருத்தமான 

முகறயில் திருதத்ப்பே்ோல், தாவரங்ககள ஆதரிக்கும். உப்பு 

சகிப்புத்தன்கம மற்றும் அகர உப்பு சகிப்புத்தன்கம ஹகாண்ே 

தாவரங்களுக்கு மண் ஹபாருந்தும் என்பகத மண்ணின் நீர ் பண்புகள் 

ஹவளிப்படுத்துகின்றன. 
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3.3  நீர ்சூழல் - 

நீர ் தரம்: திறந்தஹவளி கிணறுகள் மற்றும் குழாய் கிணறுகள் வழியாக 

கிே்ேத்தே்ே அகனத்து கிராமங்களிலும் நிலத்தடி நீர ் நீர ் ஆதாரமாக 

பயன்படுதத்ப்படுகிறது. உளவு கண்காணிப்பின் அடிப்பகேயில் எேட்ு (8) 

இேங்களிலிருந்து நீர ்மாதிரிகள் டசகரிக்கப்பே்ேன. 

ஹபாதுவாக, டமற்பரப்பு நீரின் நீ தரம் டமற்பரப்பு நீருக்கான 

பரிந்துகரக்கப்பே்ே சிபிசிபி விதிமுகறகளுக்கு உே்பே்ேது என்று 

கண்ேறியப்பே்ேது. நிலத்தடி நீரின் நீரின் தரம் நிரண்யிக்கப்பே்ே ஐ.எஸ்: 

10500-2012 க்குள் இருப்பது கண்ேறியப்பே்ேது: மாற்று ஆதாரம் இல்லாத 

நிகலயில் குடிப்பதற்கான விதிமுகறகள். 

 

நிலத்தடி நீர ்- 

 PH 7.05 முதல் 7.62 வகர டவறுபடுகிறது 

 கால்சியம் மதிப்பு 65.3 முதல் 98.2 மிகி / எல் வரம்பில் இருந்தது. 

 TDS மதிப்புகள் 562 முதல் 832mg / l வகர இருக்கும்  

 கடினத்தன்கம மதிப்புகள் 291.2 முதல் 430.4mg / l வகர இருக்கும் 

டமற்பரப்பு நீர-் 

 PH 7.01 முதல் 7.55 வகர டவறுபடுகிறது. 

 கால்சியம் மதிப்பு 54.3 முதல் 85.6 மிகி / எல் வரம்பில் இருந்தது. 

 TDS மதிப்புகள் 477 முதல் 691 mg / l வகர இருக்கும் 

 கடினத்தன்கம மதிப்புகள் 231.6 முதல் 351.3mg / l வகர இருக்கும் 

 நிலத்தடி நீரின் ஹவவ்டவறு மாதிரிகளின் பகுப்பாய்வு அகனத்து 

அளவுருக்கள் நிரண்யிக்கப்பே்ே எல்கலக்குள் இருப்பகதக் காே்டுகிறது. 

3.2 காற்று சூழல் - 

வானிகல ஆய்வு (காலநிகல) - 

 டதனியின் காலநிகல ஹவப்பமண்ேலமாக வககப்படுத்தப்பே்டுள்ளது. 

இப்பகுதியில் ஆண்டுக்கு சுமார ் 850 மிமீ மகழ ஹபய்யும் மற்றும் 

மகழக்காலம் முக்கியமாக வேகிழக்கு பருவமகழ (அக்.-டிச.). டகாகே 

அதிகபே்ச ஹவப்பநிகல 420 சி மற்றும் குளிரக்ாலம் குகறந்தபே்சம் 230 சி 

ஹவப்பநிகலகய எதிரஹ்காள்கிறது. 
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காற்றின் தர கண்காணிப்பு -  

 PM10, PM2.5, SO2, NOX, CO, O3, NH3, As, Ni, Pb, Bap & C6 H6 டபான்ற அகனதத்ு 12 

அளவுகளுக்கும் 2020 டிசம்பர ் 1 முதல் 2019 -29 பிப்ரவரி, 2020 வகர 

கண்காணிப்பு டமற்ஹகாள்ளப்படுகிறது. சுற்றுப்புற காற்றின் தர 

கண்காணிப்பு ஒவ்ஹவாரு இேத்திலும் வாரத்திற்கு இரண்டு நாே்கள் 

அதிரஹ்வண்ணில் மூன்று மாதங்களுக்கு ஹதாேரச்ச்ியாக 24 மணி டநரம் 

டமற்ஹகாள்ளப்பே்ேது. மத்திய மாசு கே்டுப்பாே்டு வாரியத்தின் (சிபிசிபி) 

அங்கீகரிக்கப்பே்ே முகறகளின்படி, மாதிரி மற்றும் பகுப்பாய்விற்கான 

முகறகள் பின்பற்றப்பே்ேன. PM2.5 மற்றும் PM10 க்கான மாதிரிகள் 24 

மணிடநர அடிப்பகேயில் டசகரிக்கப்பே்டுள்ளன, SO2 & NOx க்கான 

மாதிரிகள் 8 மணிடநர அடிப்பகேயில் டசகரிக்கப்பே்டுள்ளன. 

வ.    

எண் 

அளவுகள் μg / m3 இல் முடிவு 

(98 வது சதவீத மதிப்பு) 

CPCB தரநிகல 

1 PM10 50.1 100 

2 PM2.5 31.5 60 

3 SO2 9.4 80 

4 NO2 15.7 80 

 SO2, NO2, PM10 மற்றும் PM2.5 க்கான தற்டபாகதய சுற்றுப்புற காற்று தர 

நிகலகள் பரிந்துகரக்கப்பே்ே CPCB வரம்புகளுக்குள் இருப்பகத 

அே்ேவகணயில் இருந்து காணலாம். 

3.3 சத்தம் சூழல் - 

 பகல் டநரத்தில் இகேயக மண்ேலத்தில் பதிவுஹசய்யப்பே்ே சத்தத்தின் 

அளவு 40.6 - 42.3 dB (A) Leq மற்றும் இரவு டநரங்களில் 35.9 - 37.5 dB (A) Leq. 

எனடவ, ஹதாழில்துகற மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிக்கான இகரசச்ல் நிகல 

CPCB இன் டதகவககள பூரத்்தி ஹசய்கிறது. 

 முடிவுகளிலிருந்து, நாள் மற்றும் இரவு ஹதாழில்துகற / வணிக / 

குடியிருப்பு பகுதியின் சுற்றுப்புற சத்தம் தரநிகலகளுக்குள் இருப்பகதக் 

காணலாம். 

3.4 உயிரியல் சூழல் - 

 அடிப்பகே சுற்றுசச்ூழல் நிகல, முக்கியமான மலர ் கூறுகள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் கே்ேகமப்கபப் புரிந்து ஹகாள்ள சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு 

டமற்ஹகாள்ளப்பே்டுள்ளது. இந்திய வனவிலங்கு (பாதுகாப்பு) சே்ேம், 1972 இன் 
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படி பே்டியலிேப்பே்ே அே்ேவகண - I இனங்கள் அல்லது ஆய்வு பகுதிக்குள் 

கவனிக்கப்பே்ே ஐ.யூ.சி.என் சிவப்பு பே்டியலின் படி அசச்ுறுத்தப்பே்ே 

இனங்கள் இல்கல. 

 திண்டுக்கல் மற்றும் டதனி மாவே்ேதத்ில் 608.95 சதுர கிடலா மீே்ேர ்

பரப்பளவு 20.9.2013 டததியிே்ே GO Ms. No.143 e & F (FR.5) துகற 

'ஹகாகேக்கானல் வனவிலங்கு சரணாலயம்' என அறிவிக்கப்பே்டுள்ளது. 

முகரகமகல ஆர.்எஃப் (டமற்கு ஹதாேரச்ச்ி மகல சரிவில்) ஹகாகேக்கானல் 

ேபிள்யூ.எல்.எஸ் இன் ஒரு பகுதியாக ஆய்வுப் பகுதியின் வேக்குப் பகுதிகளில் 

அகமந்துள்ளது. WLS க்கும் ஆய்வு பகுதிக்கும் இகேயில் தாழ்வார இகணப்பு 

இல்கல. மிகக் குகறந்த மே்ேத்தில், இயற்கக தாவரங்கள் ஸ்க்ரப் காே்கே 

மே்டுடம ஹகாண்டிருக்கின்றன. இந்த இயற்கக தாவரங்களுக்கு 

டமலதிகமாக, வனத ் டதாே்ேங்களும் மாவே்ேத்தில் கணிசமான பகுதிகயக் 

ஹகாண்டுள்ளன. அத்தககய மனிதனால் உருவாக்கப்பே்ே வனத ்

டதாே்ேங்கள் கிே்ேத்தே்ே 45 சதுர கி.மீ. பரப்பளவு. இந்த ஆர.்எஃப்-களில் 

வாே்ேல், சாஃப்ே்வுே், எரிஹபாருள் மரம், முந்திரி, டவம்பு, புளி ஆகியகவ 

முக்கிய வனத ்டதாே்ே இனங்கள். 

சமூக தபாருளாதாரம் - 

 அடிப்பகே நிகலகய மதிப்பிடுவதற்காக சமூக-ஹபாருளாதார மற்றும் 

சுகாதார சூழல் ஆய்வுகள் டமற்ஹகாள்ளப்பே்ேன. 10 கி.மீ சுற்றளவில் ஆய்வு 

பகுதியில் 20 வருவாய் கிராமங்கள், 1 நகராே்சி, 3 ேவுன் பஞ்சாயதத்ுகள் 

மற்றும் 5 டசரிகள் உள்ளன. மக்கள்ஹதாகக விநிடயாகம், கல்வியறிவு வீதம், 

ஹதாழில் நிகல டபான்ற புள்ளிவிவர அம்சங்கள் டபான்ற ஹதாேரப்ுகேய 

சமூக-ஹபாருளாதார தரவு, கமய மண்ேலத்தின் சுற்றளவில் இருந்து 10 கி.மீ 

சுற்றளகவ உள்ளேக்கிய இகேயக மண்ேலம் ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து 10 

கி.மீ சுற்றளவில் 46 கிராமங்ககளக் ஹகாண்டுள்ளது.  

 டவளாண் டதகவகளுக்காக துகள கிணறுகள் மற்றும் நதி நீர ் தவிர 

மகழ நீர ் மற்றும் கிராம ஹதாே்டிககள ஆய்வு ஹசய்யும் பகுதியில் உள்ள 

கிராமங்கள் சாரந்்துள்ளது. ஒவ்ஹவாரு கிராமத்திலும் கணிசமான சதவீத 

வீடுகள் கால்நகே வளரப்்பில் ஈடுபே்டுள்ளன, இது அவரக்ளுக்கு நியாயமான 

வருமானத்கத அளிக்கிறது. திே்ே தாக்க மண்ேலத்தின் ஹபரும்பகுதி சாகுபடி 

ஹசய்யப்போத அல்லது மகழ ஹபய்த நிலத்கத உள்ளேக்கியது என்பதால் 
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டமய்சச்ல் நிலம் முழுவதும் கிகேக்கிறது. இந்த நபரக்ளுக்கும் வங்கி 

வசதிகள் உள்ளன. 

4 எதிர்பாரக்்கின்ற சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் மற்றும் தணிப்பு 

நடவடிக்கககள் 

சுற்றுசச்ூழல் கூறு & 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது 

பாதிப்புகள் 

தணிக்கும் 

நடவடிக்கககள் 

1. நில பயன்பாடு: - ஆண்டிபே்டி- 

குள்ளபுரம் பகுதிக்கு இகேயில் 

(டதனி மாவே்ேத்திற்கான 

டி.எஸ்.ஆர)் ரஃப்ஸ்டோன் குவாரிகள் 

உள்ளன. முன்ஹமாழியப்பே்ே 

குவாரி குத்தககயின் 500 மீ ஆரம் 

பரப்பளவில் 3 இயக்க குவாரிகள், 1 

ககவிேப்பே்ே குவாரி மற்றும் ஒரு 

க்ரஷர ் (டக.எம்.சி ப்ளூ ஹமே்ேல்கள்) 

உள்ளன. தற்டபாதுள்ள குவாரிகள் 

6.33.5 ஹெக்டேகரயும், இந்த 

முன்ஹமாழியப்பே்ே குவாரி 7.41.5 

ஹெக்டேகரயும் 

ஆக்கிரமிதத்ுள்ளது. இதனால், 

13.75.0 ஹெக்டேர ் குவாரிகளின் கீழ் 

இருக்கும். இயற்ககயில் தரிசாக 

இருக்கும் குவாரிகள் பகுதி. இதில் 

அரசு / மிகக்குகறந்த நிலம் 

இல்கல. இந்த குவாரிகளில் இருந்து 

கனிம நிராகரிப்புகள் / திே 

கழிவுகள் இல்லாததால், 

இப்பகுதியில் கழிவுக் கழிவுகள் 

இருக்காது. மீண்டும் நிரப்புதல், 

மீே்பது மற்றும் மறுவாழ்வு 

ஹசய்வதற்கான எந்த திே்ேமும் 

இல்கல. 

 6.19.0 ஹெக்டேர ் பரப்பளவில் உள்ள 

குவாரி பகுதி நீர ் டதக்கமாக 

மாற்றப்படும், மகழநீகர அறுவகே 

ஹசய்வதற்காக அதன் அருகிலுள்ள 

நிலத்தடி நீர-்அே்ேவகண சாரெ்் 

ஹசய்ய முடியும். 

 
கழுவல்ககளக் ககது ஹசய்ய 

காரல்ண்ே் வடிகால்களுேன் கூடிய 

மண் மூேக்ேகள் எல்கலகளில் 

வழங்கப்படும். 

 
அங்கீகரிக்கப்பே்ே சுரங்கத ்

திே்ேத்தின் படி டபாதுமான கிரன்ீ 

ஹபல்ே் உருவாக்கப்பே்டு 

எல்கலகளில் பராமரிக்கப்படும். 

2. விவசாயம்: - தப்பிடயாடிய 

உமிழ்வுகள் மற்றும் இழுதத்ுச ்

ஹசல்வது அருகிலுள்ள விவசாய 

நேவடிக்கககளில் தாக்கத்கத 

ஏற்படுதத்க்கூடும். 

டதனி மாவே்ேதத்ில் பழங்கள், 

காய்கறிகள், மசாலா ஹபாருேக்ள், 

வாகழப்பழங்கள், பூக்கள், மருதத்ுவ 

மற்றும் பல வககயான 

டதாே்ேக்ககல பயிரக்கள 

வளரப்்பதற்கு உகந்த டவளாண் 

காலநிகல நிலவுகிறது. 
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3. காற்றின் தரம்: - குவாரி, ஏற்றுதல் 

மற்றும் டபாக்குவரத்து 

நேவடிக்கககள் HEM இயந்திரங்கள் 

/ உபகரணங்கள் மற்றும் 

டபாக்குவரத்து டிப்பரக்ளிேமிருந்து 

தப்பிடயாடிய தூசி உமிழ்வு மற்றும் 

புகக இரண்கேயும் உருவாக்கும். 

 

முன்கணிப்பு மாேலிங்: - 'இந்தியன் 

கமன் அண்ே் இன்ஜினியரிங் 

ெரன்லில்' ஹகாடுக்கப்பே்ே 

நிகலயான சமன்பாடுககளப் 

பயன்படுத்தி தூசிகள் 

கணிக்கப்படுகின்றன மற்றும் 

யுஎஸ்இபிஏ (ஏபி -42) பரிந்துகரதத்து 

இந்த குவாரிகள் (ஒே்டுஹமாத்த 

தாக்கம்) ஆகியவற்றிலிருந்து முழு 

உற்பத்திக்கும் மாேலிங் 

ஹசய்யப்படுகிறது. முன்கணிப்பு 

மாேலிங் ஹசய்ய AERMOD View 

ஹமன்ஹபாருள் 

யன்படுதத்ப்படுகிறது. மாதிரிகய 

இயக்குவதற்கு அந்தந்த உள்ளே்ீடு 

மதிப்புகள் தனிப்பே்ே குவாரிக்கு 

பயன்படுதத்ப்படுகின்றன.  

மாதிரி உள்ளடீுகள் மற்றும் 

ஹவளியீடுகள் டசரக்்கப்படுகின்றன. 

அதிகபே்ச ஜி.எல்.சி (ஒே்டுஹமாத்த) 

கணிக்கப்பே்டுள்ளது. ஒே்டுஹமாதத் 

ஹசயல்பாடுகள் காரணமாக PM10 

இன் அதிகபே்ச அதிகரிக்கும் 

ஜி.எல்.சி 3.7 ug / m3 (PM 37.11 ug / m3). 

கணிப்பின்படி, PM10 க்கான 

டபாதுமான இகேயக (56.30%) 

முன்ஹமாழியப்பே்ே QL 

ஹசயல்பாே்டிற்காக காற்று சூழலில் 

உள்ளது. முன்ஹமாழியப்பே்ே 

ஜி.எல்.சி.க்கள் முன்ஹமாழிவின் 

விகளவாக ஏற்பேக்கூடிய 

ஹசறிவுககள அகேய அடிப்பகே 

வகரபேத்தில் 

சாகலயில் தண்ணீர ்

ஹதளிக்கப்படும். 

ோரப்ாலினுேன் டிப்பரக்கள மூடுவது 

டபாக்குவரத்தின் டபாது 

ஹசய்யப்படும். 

 RTO மற்றும் TNPCB 

விதிமுகறகளின்படி அகனதத்ு 

இயந்திரங்களும் நல்ல நிகலயில் 

பராமரிக்கப்படும். 

அங்கீகரிக்கப்பே்ே சுரங்கத ்

திே்ேத்தின் படி டபாதுமான கிரன்ீ 

ஹபல்ே் உருவாக்கப்பே்டு 

பராமரிக்கப்படும். விதிமுகறகளின் 

படி காற்றின் தரம் அவ்வப்டபாது 

கண்காணிக்கப்படும். 
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மிககப்படுத்தப்பே்டுள்ளன. 

கணிக்கப்பே்ே மதிப்பு காற்று 

சூழலில் குறிப்பிேத்தக்க 

தாக்கத்கத ஏற்படுத்தாது. சுரங்க 

நேவடிக்கககள் காரணமாக பிற 

மாசுபடுத்தும் SO2 மற்றும் NOx 

உமிழ்வுகள் மிகக் குகறவாக 

இருக்கும். 

 

5 மாற்று பகுப்பாய்வு (ததாழில்நுட்பம் மற்றும் தளம்) 

தள மாற்றுகள் - 

 இப்பகுதியின் புவியியல் மற்றும் கனிம படிவுகளுக்கு 

மே்டுப்படுதத்ப்பே்டிருப்பதால் மாற்று தளம் எதுவும் 

முன்ஹமாழியப்பேவில்கல. 

சுரங்க ததாழில்நுட்ப மாற்றுகள் - 

 சுரங்கங்கள் மூலம் டமற்ஹகாள்ளப்படும் ஓபன் காஸ்ே் 

இயந்திரமயமாக்கப்பே்ே முகற, இது மிகவும் ஹபாருளாதார ரீதியாக 

சாத்தியமானது, டமலும் தாதுக்கள் மற்றும் சுற்றுசச்ூழகலப் பாதிப்கப 

குகறக்கிறது. மற்ற ஹதாழில்ககளப் டபாலன்றி, திே்ேத்கத மற்ற 

தளங்களுக்கு மாற்ற முடியாது. 

 டமற்பரப்பு கனிம கவப்புக்கள் மற்றும் அதிக கனிம பாதுகாப்கப 

உறுதி ஹசய்வதால் இந்த திே்ேம் ஓபன் காஸ்ே் சுரங்க முகறகயப் 

பின்பற்றும். நிலத்தடி முகறயுேன் ஒப்பிடும்டபாது ஓபன் காஸ்ே் முகறயின் 

சுரங்கமானது அதிக உற்பத்தி மற்றும் சிக்கனமாக இருக்கும். 

6 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் - 

 வழக்கமாக ஒரு தாக்க மதிப்பீே்டு ஆய்வு குறுகிய காலத்தில் 

டமற்ஹகாள்ளப்படுகிறது மற்றும் இயற்கக அல்லது மனித 

நேவடிக்கககளால் தூண்ேப்பே்ே அகனதத்ு மாறுபாடுககளயும் தரவு 

ஹகாண்டு வர முடியாது. எனடவ சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் மாற்றங்ககள 

கணக்கில் எடுத்துக்ஹகாள்ள சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்களின் வழக்கமான 

கண்காணிப்பு திே்ேம் அவசியம். கண்காணிப்பின் குறிக்டகாள் - 
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 கே்டுப்பாே்டு நேவடிக்கககளின் ஹசயல்திறகன சரிபாரக்்க அல்லது 

 மதிப்பீடு ஹசய்ய; 

 எதிரக்ால தாக்க மதிப்பீே்டு ஆய்வுகளுக்கான தரவு தளத்கத 

 நிறுவுதல். 

7 கூடுதல் படிப்புகள் - இடர் மதிப்பீடு மற்றும் தீங்கு - 

 இந்த சுரங்க வழக்கில் ஆபத்து மற்றும் அபாயத்துேன் ஹதாேரப்ுகேய 

கூறுகள், கழிவு குப்கப மற்றும் கனமான பூமி நகரும் இயந்திரங்கள் 

ஆகியகவ அேங்கும். டமடல குறிப்பிேப்பே்ே கூறுகளிலிருந்து ஏடதனும் 

சம்பவங்கள் நிகழும் மற்றும் குகறப்பதற்கான நேவடிக்கககள் 

என்னுகேயது ஹதாேங்கியவுேன் திே்ேமிேப்பே்டு ஹசயல்படுதத்ப்படும்; 

டமடல விவாதிக்கப்பே்ே ஆபதத்ு காரணிககளத ் தவிரப்்பதற்கான 

நேவடிக்கககள் இதில் அேங்கும். எந்தவிதமான விபதத்ு / டபரழிகவத ்

தவிரக்்க சரியான இேர ்டமலாண்கம திே்ேம் முன்ஹமாழியப்படும். 

8 திட்ட நன்கமகள் - 

  இந்த சாதாரண கற்கள் மற்றும் கிராவல் குவாரி திே்ேம் தமிழ்நாே்டின் 

டதனி மாவே்ேத்தின் பகுதியில் வந்துள்ளது, அங்கு விவசாய நேவடிக்கககள் 

குகறவாகடவ நகேஹபற்று வருகின்றன, டமலும் மாவே்ேத்தில் புதிய 

ஹதாழில்கள் உருவாகின்றன.  

 சுரங்க குத்தககக்கு விண்ணப்பிக்கப்பே்ே பகுதி எந்தஹவாரு ஹபரிய 

ஹதாழில்களும் விவசாய நேவடிக்கககளும் இல்லாதது. இலக்கு 

கவக்கப்பே்ே பகுதியில் சம்பாதிக்கும் ஆதாரம் குகறவாகடவ உள்ளது, 

இப்பகுதியிலும் அகதச ் சுற்றியுள்ள ஹபரும்பாலான மக்களும் பருவகால 

விவசாயத்கத சாரந்்துள்ளது மற்றும் ஹபரும்பாலான மக்கள் அருகிலுள்ள 

நகரங்களுக்கு குடிஹபயரக்ிறாரக்ள், அங்கு நல்ல எண்ணிக்ககயிலான 

ஹதாழில்கள் மற்றும் ஹதாழிற்சாகலகள் வளரந்்து வருகின்றன. 

 இந்த திே்ேம் சுமார ்23 நபரக்ளுக்கு டநரடியாகவும், டபாக்குவரத்து மற்றும் 

கனிம பதப்படுதத்ுதல் டபான்ற பல்டவறு துகறகளில் 50 டபருக்கு மகறமுக 

டவகலவாய்ப்கபயும் வழங்கும். தமிழக மாநிலத்தின் கனிம ஹதாழில்கள் 

மாநில மக்களுக்கும் குறிப்பிே்ே திே்ேத்திலும் டவகல வாய்ப்புககள 

வழங்குகிறது பரப்பளவு. 

 உள்கே்ேகமப்பில் முன்டனற்றம் 
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 சமூக உள்கே்ேகமப்பில் முன்டனற்றம் 

 டவகல வாய்ப்பு 

 சமூக விழிப்புணரவ்ு திே்ேம், சுகாதார முகாம்கள், மருதத்ுவ உதவி, 

குடும்ப நல முகாம்கள் டபான்ற சமூக ஹபாறுப்புணரவ்ு 

நேவடிக்ககககள ஆதரவாளரக்ள் டமற்ஹகாள்வாரக்ள். 

 சுரங்கத்தின் டமாசமான விகளவுககளத் தணிப்பதற்கும், என்னுகேய 

மற்றும் அதன் சுற்றியுள்ள பகுதிகளின் சுற்றுப்புறத்கதயும் 

சுற்றுசச்ூழகலயும் டமம்படுத்துவதற்காக சுரங்கப் பகுதியில் ஒரு 

ஹபரிய டதாே்ேம் டமற்ஹகாள்ளப்படும். 

9 சுற்றுசச்ூழல் தசலவு பயன் பகுப்பாய்வு.  

 சுற்றுசச்ூழல் ஹசலவு நன்கம பகுப்பாய்வ பரிந்துகரக்கப்பேவில்கல. 

10 சுற்றுசச்ூழல் டமலாண்கம திட்டம் - 

 ஆதரவாளர ்ஒரு ஒழுங்ககமக்க டவண்டும் சுற்றுசச்ூழல் கே்டுப்பாே்டு 

நேவடிக்ககககள நிரவ்கித்தல் மற்றும் ஹசயல்படுத்துவதற்கு ஹபாறுப்பான 

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு ஹசல். அடிப்பகேயில், அங்கீகரிக்கப்பே்ே ஹவளி 

நிறுவனங்ககள நியமிப்பதன் மூலம் சுற்றுப்புற காற்றின் தரம், நீரின் தரம், 

மண்ணின் தரம் மற்றும் சத்தம் நிகல டபான்ற சுற்றுசச்ூழல் மாசு அளகவக் 

கண்காணிப்பகத இந்த துகற கண்காணிக்கும். 

ஹதாழில் ஆடராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு: -  

 சுரங்கச ் சே்ேத்தின் வழிகாே்டுதல்களின்படி ஹதாழிலாளரக்ளின் 

உேல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு ஹதாேரப்ான டதகவயான 

முன்ஹனசச்ரிக்கககள் கண்டிப்பாக பின்பற்றப்படும், திே்ேப்பகுதிக்குள் 

சுகாதார வசதிகள் வழங்கப்படும், டமலும் அகனதத்ு ஹதாழிலாளரக்ளுக்கும் 

அவ்வப்டபாது சுகாதார பரிடசாதகன டமற்ஹகாள்ளப்படும். 

11 முடிவுகர - 

 சுரங்க நேவடிக்கககள் சுற்றியுள்ள சூழலில் எந்தவிதமான பாதகமான 

விகளகவயும் ஏற்படுத்தாது என்று பல்டவறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளின் மீதான 

டநரம்கறயான மற்றும் எதிரம்கறயான விகளவுகளின் அடிப்பகேயில், 

தாக்கங்களின் ஒே்டுஹமாத்த மதிப்பீே்டிலிருந்து இது முடிவுக்கு வரலாம். 
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 சுரங்க நேவடிக்கககள் காரணமாக ஏற்படும் பாதிப்புககளத் தணிக்க, 

நன்கு திே்ேமிேப்பே்ே EMP மற்றும் விரிவான பிந்கதய திே்ே கண்காணிப்பு 

அகமப்பு ஆகியகவ ஹதாேரச்ச்ியான கண்காணிப்பு மற்றும் உேனடித ்

திருத்தத்திற்காக வழங்கப்படுகின்றன. சுரங்க நேவடிக்கககள் காரணமாக, 

திே்ே தளத்திலும் அகதச ் சுற்றியுள்ள சமூக ஹபாருளாதார நிகலகமகளும் 

கணிசமாக டமம்படுத்தப்படும். எனடவ, சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி விகரவில் 

வழங்கப்படும். 
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